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Sevgili arkadaşlar,

Türkiye’nin saygın üniversiteleri 
arasında yer alan Üniversitemiz, 
kurulduğu 1992 yılından bugü-
ne çok yol kat etti. Yetiştirdiği ve 
mezun ettiği öğrencilerin ülkeye 
katkısı ile gurur duyan, her yıl 
bu mezunlar arasına yenilerine 
ekleyen Üniversitemiz, kendini 
sürekli geliştirip, çağı yakalaya-
rak en çok tercih edilen üniver-
siteler arasında yer almaya de-
vam ediyor. Sadece lisans değil 
lisansüstü eğitimdeki başarısı ile 
de takdir toplayan Üniversitemiz, büyüyen ve güçlenen ailesine her geçen 
gün yeni bireyler eklerken mezunlarını da gururla hayata uğurluyor. Bu 
yıl 11 bin öğrenciyi geleceklerine uğurlayan Üniversitemiz, ülkemize yeni 
bilim adamı, ziraatçı, mühendis, doktor, diş hekimi, hemşire, veteriner he-
kim, öğretmen, sanatçı, işletmeci, iktisatçı, turizmci, yönetici, sporcu, teknik 
ve ara eleman kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Ülkemizin kalkınması 
yolunda çalışacak, üretecek, toplumu ayakta tutacak bu gençler, cesaretle 
geleceklerine yürürken onların her adımında arkalarında olacağımıza söz 
veriyoruz.

Her gence eğitim hakkı tanımanın gereğine inanarak öğrenci sayımızı, 
altyapımızın gelişmesine paralel olarak kademeli olarak arttırıyoruz. Öğ-
rencilerimize verdiğimiz emeğin en büyük yükünü çeken, özveriyle çalışan 
ve sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayıp bilim dünyasına katkı sağlamak 
için var gücü ile çalışan akademisyenlerimizin arasına yenilerine ekleyerek 
gücümüze güç katma gayretimiz sürüyor. 25 Haziran 2019 tarihli Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile Üniversitemize 328 öğretim elemanı kadrosu 
ihdas edildiğini büyük bir mutlulukla öğrendik. Teveccühlerinden dolayı 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Üniversitem ve şehrim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Tarihe adını, cesareti ve kahramanlıklarıyla yazdıran Aydın ilimizde olma-
nın gururuyla öğrencilerini yetiştiren Üniversitemiz, ülkemizin şanlı tari-
hinde önemli bir mihenk taşı olan “Malgaç Baskını”nın 100. yılında bizlere 
bu gururu yaşatan kahramanlarımızı yâd ederken, gençlerimize de cesareti, 
inancı ve yorulmaksızın yürümeyi aşılıyor. 

Üniversitemiz sadece öğrenci yetiştirmiyor, ülkenin gelişmesi ve ilerleme-
sine hayata geçirdiği bilimsel çalışmalar, düzenlediği konferans, seminer 
ve panellerle de destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pak-
demirli’nin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz “Hasat Uluslararası Tarım ve 
Orman Kongresi” de bu ay altına imza attığımız önemli etkinliklerden biri. 
85 farklı üniversite ve çok sayıda kamu kuruluşunun temsil edildiği kong-
rede, alanında uzman bilim insanları, 213 sözlü bildiri, 35 poster bildiri 
sundu. Aydın ve bölge insanına hizmet için tarım sektöründe verimliliğin 
arttırılması adına her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz.

Üniversitemiz daha iyiye, daha güzele ulaşma yolunda çalışmaya ve üret-
meye devam edecek. Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

Diyabetli çocuklar yaz kampında 
buluştu

18
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Üniversitemiz yeni mezunlarını 
gururla uğurladı

Mezuniyet törenine Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in yanı sıra 
Merkez Valisi Hakan Yu-
suf Günel, Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanı Erhan 
Yıldırım, Baro Başkanı Avu-
kat Gökhan Bozkurt, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın ve Prof. Dr. 
Ali Akyol, il müdürleri, sivil 
toplum örgütleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 

Merkez Kampüsümüze sığ-
mayan mezuniyet sevincini 
Aydın halkıyla paylaşmak 
adına bu yıl mezun olan 
yaklaşık 11 bin öğrencimiz 
için Adnan Menderes Stad-
yumu’nda düzenlenen tören, 
olumsuz hava koşullarına 
rağmen devam etti. 

“Birlikte ıslanalım”

Üniversitemizce hazırlanan 

büyük bir organizasyonun 
olumsuz hava koşulları ne-
deniyle sekteye uğraması 
üzerine hüzünlenen öğ-
rencilerimize destek olmak 
amacıyla tüm akademisyen-
lere seslenen Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Öğrencilerimiz ısla-
nıyorsa bizler de ıslanalım.” 
diyerek ADÜ ailesiyle saha-
ya indi ve sahada öğrencile-
rimizle bir süre sohbet etti. 

Üniversitemizden 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sonunda mezun olan 
öğrencilerimiz için düzenlenen Mezuniyet Töreni, 10 Haziran 2019 

tarihinde kent merkezinde bulunan Adnan Menderes Stadyumu’nda 
gerçekleşti. 
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“Hepinize, cesaretle başla-
dığınız bu yolda, başarılar 
ve mutluluklar dilerim”

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan mezuniyet töreninde 
konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
öğrencilerimizin Üniversi-
temizden aldıkları bilgiyle 
hayat yolunda daha güçlü 
ve daha cesur adımlar ata-
bileceklerini ifade ederek 
“Cesaret, kendi yaşamını ve 
yaptıklarını iyi anlayarak, 
yaşamını derinleştirmek, 
değerlendirmek, toplumun 
yaşamına başarıyla eklem-
lemektir. Cesaret, kendi 
yanlışlarının üstesinden 
gelebilmektir. Hatalarını ka-
bullenmek, üzüntü duymak, 
ancak hatalarının altında 
ezilmemektir. Cesaret, ha-
yatı sevmek, hayatın sona 
ermesine dahi sükûnetle 
bakabilmektir. Cesaret, ide-
allerini takip etmek, gerçek 
dünyayı anlamak, büyük he-
defler için çalışmak, bunun 

herhangi bir ödülü ya da 
karşılığı olup olmayacağı-
nı düşünerek aydınlık yola 
yürümektir. Hepinize, cesa-
retle başladığınız bu yolda, 
başarılar, mutluluklar dile-
rim. Gözünüz aydın olsun. 
Bugünü, bir ayrılık olarak 
görmeyin. Hayatta başarı-
larınızı bizlerle paylaşın, 
Üniversitenizi sık sık ziyaret 
edin, bizimle görüşün. Bizim 
için elde edilebilecek en bü-
yük ödül, sizlerin başarısı ve 
mutluluğudur.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından fa-
külte ve meslek yüksekokul-
larında birinci olan öğrenci-
lerin ödülleri ve diplomaları 
törene katılan protokol üye-
leri ve akademik personel 
tarafından verildi.

Mezuniyet Töreni öğrenci 
andının okunmasıyla birlik-
te mezun olan yaklaşık 11 
bin öğrencinin kep atma-
sıyla son bulurken, törenin 
ardından gerçekleştirilmesi 
planlanan Manga konseri, 
hava muhalefeti nedeniyle 
ileri bir tarihe ertelendi. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir:

“Malgaç Baskını şanlı bir yolun 
ilk adımıdır”

Malgaç Baskını, kurtuluşa 
giden şanlı yolun ilk 
adımıdır

Malgaç Baskınını, halkın 
kendine olan inancını yeni-
den kazandıran önemli bir 
olay olarak gördüğünü ifa-
de eden Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
bölgede yaşanan insanlık 
onuruna yakışmayan, tarifi 
imkânsız zulümlerin unu-
tulmayacağını da sözlerine 
ekledi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “30 
Ekim 1918 tarihinde im-
zalanan Mondros Ateşkeş 
Antlaşması’nın 7. madde-
si sebebiyle Anadolu’nun 
işgaline başlandı ve 27 
Mayıs’ta Yunan Ordusu Na-
zilli’ye kadar olan bölgeyi 

kontrol altına aldı. Yaşanan 
işgalin ardından işkenceler, 
türlü zulümler ve baskının 
her geçen gün şiddetini 
arttırdığını, bölgemizde ya-
şanan bu olayların insanlık 
onurunu tarifi güç bir duru-
ma doğru götürüyordu. İşte 
tam da bu sırada direnişin 
ilk kıvılcımı Yörük Ali Efe ve 
kızanlarınca yakıldı. Malgaç 
Baskını olarak bildiğimiz 
destan, bölgemizde 3 yıl 
sürecek ve zaferle sonuç-
lanacak bu şanlı yolun ilk 
adımıdır.” dedi.  

Malgaç, Aydın’ın 
Çanakkalesidir!

Aydın ve çevresinde Yunan 
işgal kuvvetlerine karşı dü-
zenlenen baskınlar içinde 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Malgaç Baskını 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği açıklamada, 
Kurtuluşa giden yolda Yörük Ali Efe ve kızanlarının yaktığı kıvılcımın yüzyıllar boyu sönmeyeceğini 
vurgulayarak, “Ülkemizin şanlı tarihinde önemli bir mihenk taşı olan Malgaç Baskını’nın 100. yılında 

bizlere bu gururu yaşatan kahramanlarımızı yad ederken, emanetlerinin binlerce yıl daha miras bildiğimiz en 
büyük hakikat olduğunu bu topraklardan bir kez daha ifade etmek isterim.” dedi.  
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hazırlanışı ve etkileri bakı-
mından Malgaç Baskını’nın 
bambaşka bir yeri oldu-
ğunu ifade eden Rektörü-
müz Prof.Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Yörük Ali Efe ve 
kızanlarının bu baskını ef-
saneleşmiş, sonuçları itiba-
riyle yerelde adeta yeni bir 
Çanakkale ruhunun oluş-
masını sağlamıştır.  Nasıl 
ki Çanakkale Zaferi, Türk 
Milletinin Kurtuluş Savaşını 
kazanmasının önünü açan 
en büyük moral sebebiyse, 
Malgaç Baskını da direni-
şin ilk kıvılcımını yakan, bir 
mihenk taşıdır. Bu, kıvılcımı 
büyüyerek aleve dönüştü-
ren bir büyük heyecandır. 
Eğer Malgaç Baskını başa-
rısız olsaydı, Aydın-Mende-

res Cephesi kurulamaz ve 
düşmanın ilerlemesi önle-
nemez ve milli kuvvetler bir 
araya toplanmaya zaman 
bulamazdı. Baskın sonra-
sında bölgede pek çok di-
reniş hareketleri başladı, 
zeybekler kendi bölgele-
rinde zeybek sancağı aça-
rak kızan topladı ve işgale 
karşı direnişe başladı. Milli 
kuvvetlerin teşkilatlanma-
sı da hızlandı. Kazanılan 
bu başarı sadece sayısal 
olarak önemli değildir. Bu 
baskının asıl önemi yerel 
direnişin örgütlenmesinde 
ve giderek ulusal direnişe 
dönüşmesinde öncü bir rol 
oynamış olmasıdır.  Bu şanlı 
direnişin yarattığı dik du-
ruş, bugün 100. yılında aynı 

heyecanla sıcaklığını koru-
maktadır.” dedi. 
 
Bağımsızlık ateşi yüzyıllar 
boyu sönmeyecek

Malgaç Baskını 100. Yılında 
Yörük Ali Efe ve kızanlarının 
yaktığı kıvılcımın yüzyıllar 
boyu sönmeyeceğini vur-
gulayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Bu kıvılcımı ateşleyen 
başta Yörük Ali Efe olmak 
üzere Kıllıoğlu Hüseyin Efe, 
Habibin Ali Efe, İmamköy-
lü Çete Ayşe Efe, Gurbetin 
Ali Efe, İsabeylili Ese Efe, 
Danişmentli İsmail Efe, Or-
haniyeli Kara Durmuş Efe, 
Sancaktarın Ali Efe, Doku-

zun Mehmet Efe, Mesutlulu 
Mestan Efe, Yüzbaşı Ahmet 
Bey, Topçu Mülazımı Şükrü 
Bey, Mülazım-ı Evvel Kadri 
Bey, Piyade Mülazım- Ev-
vel Hasan Zekai Bey, İhtiyat 
Topçu Mülazım Necmettin 
Bey, Adagideli Âlim Efe, Kü-
tahyalı Recep Çavuş, Tavaslı 
Teke İmamoğlu Mustafa, 
Mergümeli Ali, Asaf Gökbel, 
Asteğmen Necmettin Bey, 
Giritli Memduh Bey, Kınalı 
Dokuz Efe, Gülbayram ve 
adını sayamadığımız yüz-
lerce, binlerce vatan sev-
dalısı kahramanımızı saygı 
ve minnetle yâd ediyorum. 
Rabbim rahmetiyle mua-
mele etsin, mekânları cen-
net olsun.” dedi.
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Hasat Uluslararası Tarım ve 
Orman Kongresi gerçekleşti

Düzenleme Kurulu Onursal 
Başkanlığını Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’in gerçekleştirdiği 
kongreye;  Aydın Milletve-
kili Bekir Kuvvet Erim, Ta-
rım Reformu Genel Müdürü 
Hasan Özlü, Tarım Refor-
mu Genel Müdür Yardımcı 
Metin Türker, Tarım Eğitim 
Daire Başkanı İsa Sertkaya, 
Düzenleme Kurulu Başka-

nı Doç. Dr. Nurhan Keskin,  
Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. İb-
rahim Gençsoylu katıldı.

Ziraat alanındaki en 
güncel bilgiler paylaşıldı

Kongrede; Polonya, Alman-
ya, İran, Macaristan, Özbe-
kistan, Pakistan, Azerbay-
can, Irak, Çek Cumhuriyeti 
ve Kamerun gibi ülkeler-

den ve 85 farklı üniversite-
nin yanı sıra kamu kuruluş-
larından alanlarında uzman 
bilim insanlarının yer aldığı 
toplam 350 katılımcı;  213 
sözlü bildiri, 35 poster bildi-
ri sunarken, 5 çağrılı konuş-
macı da bilgilerini aktardı.

Kongrenin açılış töreninde 
Düzenleme Kurulu Başkanı 
Nurhan Keskin, kongre ile 

ilgili genel bilgiler akta-
rırken; Tarım Eğitim Daire 
Başkanı İsa Sertkaya çiftçi-
lerin eğitimi, tarımsal eği-
tim konuları; Tarım Reformu 
Genel Müdürü Hasan Özlü 
ise bu zamana kadar yapılan 
reformlar ve Eylül 2019’da 
yapılacak olan Tarım Şurası 
ile ilgili bilgiler verdi.

Ziraat Fakültemiz 
aracılığıyla bölge insanına 
hizmet için çalışıyoruz

Konuşmasında tarımın 
dünyada stratejik bir ürün 
olduğu belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, bitkisel besin 
kaynaklarının yetiştirilmesi, 
iyileştirilmesi için modern 
sürdürülebilir ve bilinçli 
uygulamalar yapılmasını 

vurguladı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Aydın ili bereketli toprakla-
rıyla çok kıymetli bir coğraf-
ya. Tarım, bu bölgede ağır-
lıklı bir sektör olduğundan 
Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan Ziraat Fakültemiz 
aracılığıyla Aydın ve bölge 
insanına hizmet için verim-
liliğin arttırılması adına her 
türlü desteği vermekteyiz. 
Üniversite olarak elde etti-
ğimiz bilgilerin tarımla ilgili 
kesimlerde paylaşılması-
nın çok değerli ve önemli 
olduğunu biliyoruz. Ziraat 
alanındaki güncel durumun 
ve yeni bilimsel yaklaşım-
ların paylaşılması amacıyla 
tüm paydaşların bir araya 
geldiği kongrenin öneminin 
farkındalığı ile tüm katılım-
cılar için verimli geçmesini 
diliyorum.”  dedi.

Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin himayelerinde 

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi tarafından düzenlenen 
ve üç gün süren “Hasat 
Uluslararası Tarım ve Or-
man Kongresi”  açılış töreni, 
21 Haziran 2019 tarihinde 
Ankara’da gerçekleşti. 
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Rektörümüze Florida 
Üniversitesinden ziyaret

Florida Üniversitesi 
Peyzaj Koruma ve Eko-
loji Merkezine bağlı 

Florida Friendly Lansca-
ping Program Direktörü Dr. 
Esen Momol, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’i 11 Haziran 2019 ta-
rihinde makamında ziyaret 
etti.

Ziyarete, Dr. Esen Mo-
mol’un yanı sıra, Üniver-
sitemiz Ziraat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, Florida Üniver-
sitesinden Claire Lewis, Jim 
Fletcher ve Ziraat Fakültesi 
öğretim üyelerimiz katıldı.

Florida Üniversitesi ile ikili 
bilimsel anlaşma çerçeve-
sinde Üniversitemiz Zira-
at Fakültesi ile birlikte iş 
birliği içinde olduklarını 

belirten Dr. Esen Momol ve 
beraberindeki heyet, Ziraat 
Fakültesinde düzenlenecek 
etkinlikler hakkında Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’e bilgiler verdi. 
Ziraat Fakültesi öğretim 
üyelerimizin de hazır bu-
lunduğu ziyarette, öğretim 
üyelerimiz; su kirliliği, pes-

tisitler, gübreleme, peyzaj 
ve bahçe konularında bil-
gilerin paylaşıldığı semi-
ner ve workshopların, öğ-
rencilerin bilimsel gelişimi 
açısından oldukça verimli 
geçtiğini ifade etti.

Ziyarette, Dr. Esen Momol, 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-

demir’e Florida Üniversite-
sinin sembolü olan timsah 
rozetini takarken, Rektö-
rümüz de Dr. Esen Momol 
ve Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri-
ne bilimsel çalışmaların-
dan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, hediyelerini 
sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü 
Rektörümüzü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı 
Ölçme Değerlendir-
me ve Sınav Hizmet-

leri Genel Müdürü Dr. Sadri 
Şensoy Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
17 Haziran 2019 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyfullah Okumuş, 
Müdür Yardımcıları Sabri 
Acar ve Erol Barut da yer 
alırken, Dr. Sadri Şensoy 
milli eğitim ve üniversite-
nin iş birliği içinde yürüt-

tükleri çalışmaları mem-
nuniyetle takip ettiklerini 
ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu ger-
çekleşen Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nda, sı-
navın güvenli ve sorunsuz 
bir şekilde yürütülmesi 
için gerekli koşulları sağ-
ladıklarını belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile koordineli 
çalıştıklarını söyleyerek ha-
yata geçirmeyi planladıkla-
rı projelerini paylaştı.
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HABER

Rektörümüz Altınokta Körler Derneği 
Başkanını makamında ağırladı

Altınokta Körler Der-
neği Başkanı Bayram 
Özen, 17 Haziran 

2019 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’i makamında ziyaret 
etti.

Özen, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’i 
tebrik ederek, Rektörlük gö-
revinin Aydın halkı ve Üni-
versite için hayırlı olmasını 
diledi. Bayram Özen; dernek 
çalışmaları hakkında bilgi-
ler vererek Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, 

Aydın halkıyla bütünleşme-
yi amaçlayan etkinliklere 
vermiş oldukları destekle-
rinden dolayı teşekkür etti.

Toplumumuzda ve eğitim 
hayatında engelli gençle-
rin aktif rol oynamasının 
önemini vurgulayan Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, engelli ve 
gönüllü yurttaşlarla bir 
araya gelerek, Aydın halkı 
ile bütünleşmeyi amaçla-
yan sanatsal, kültürel ve 
eğitici faaliyetleri içeren 
çalışmalar içinde oldukları-
nı aktardı.

İl Müftüsü Ercan Aksu’dan Rektörümüze 
ziyaret

Aydın İl Müftüsü Er-
can Aksu ve Denizli 
Müftü Ahmet Hulu-

si Efendi Eğitim Merkezi 
Müdürü Dr. Mustafa Acar, 
18 Haziran 2019 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’i ma-
kamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Ülkemizin 
geleceği açısından genç-
lerin yetiştirilmesinin öne-
mine dikkat çekti. Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Yarınlarımızın te-
minatı olan gençlerimizin 
en iyi şekilde eğitimlerini 
almalarını sağlamak asli 
görevimiz olmakla beraber; 
gelenek ve göreneklerimi-

zin bilincinde, kültürümüz-
den gelen zenginliklerin 
farkında, manevi değerle-
rimize saygılı olan gençleri 
yarınlara hazırlamak üni-
versiteler için elzem olma-
lıdır.” diye konuştu.   Rektö-
rümüz, gençlerimizin bilgi, 

beceri ve eğitim anlamında 
geliştirilmesi konusunda 
çevre illerle koordineli ça-
lışmaya hazır olduklarını 
ifade etti.

Aydın İl Müftüsü Ercan 
Aksu,  Üniversitemizin, ili-

mizin en büyük gençlik 
kaynağı olduğunu ifade 
ederek gençlerimizin di-
ninin, dilinin, örf ve adet-
lerinin bilinciyle yetişti-
rilmesinin geleceğimiz 
açısından önemli olduğunu 
söyledi. 
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Tarih yazarı Rektörümüzü ziyaret etti

Üniversitemiz ailesi büyüyor

Araştırmacı Yazar, 
emekli Başsavcı Nec-
det Bayraktaroğlu, 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i, 26 Haziran 
2019 tarihinde makamında 
ziyaret etti.

Türk tarihi araştırma ve der-
leme çalışmalarıyla tanınan 
Bayraktaroğlu’nun ziyare-
tinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, geleceği inşa ede-
cek gençlerimizin geçmişin 
temellerini bilmesi gerekti-
ğini, tarihi bilgiler ve olay-
lara hâkim olmanın önemi-
ni vurguladı. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir “Tarihçilerin 
yapabileceği en önemli iş, 
tarihsel gerçeklerin belge-
lerle ortaya konulması ve 

meselelerin çok boyutlu 
bir şekilde ele alınması-
dır. Bu amaçla Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
olarak misyonumuzda da 
belirttiğimiz gibi ulusal ve 
evrensel sorunlara çözüm 
önerileri geliştirebilecek, 
ülke gelişimine ve evren-
sel bilime katkı sağlayacak 
projeler üretmek ve özgün 
araştırmalar yapmak önce-
likli hedefimizdir.” şeklinde 
konuştu.

Necdet Bayraktaroğlu, Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesinin Türkiye siyasetinde 
demokrasinin mimarı olan 
Merhum Başbakan Adnan 
Menderes’in adını taşıması 
bilinciyle demokrasiye ve 
milli değerlerine sahip çı-
kan gençler yetiştireceğine 
inancının tam olduğu ifade 

ederek, bu doğrultuda yü-
rütülecek her türlü bilimsel 
ve tarihsel çalışmaya destek 
vermeye hazır olduğunu be-
lirtti.

Ziyaretin sonunda, Araştır-

macı Yazar, emekli Başsav-
cı Necdet Bayraktaroğlu 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e “Tarihimizi 
Aydınlatan Belgeler” isimli 
üçüncü kitabını hediye etti. 

Yükseköğretim Kurum-
larına Kadro İhdas 
Edilmesine İlişkin 25 

Haziran 2019 tarihli Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Üniversitemize 328 öğ-
retim elemanı kadrosu ih-
das edildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in talep etti-
ği kadro ihdasına Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teveccühü ile 
Üniversitemize 328 akade-
mik personel kadrosu ihdas 
edildi. 

Aydın’ın en büyük kamu ai-
lesi olan Üniversitemizin 
Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ile daha da büyüye-

rek Ülkesine, milletine ve 
bayrağına sadık, bilimsel 
çalışmalar ışığında ülkemizi 
yarınlara taşıyacak nesiller 
yetiştirmeyi hedefledikleri-
ni ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Gelişen akademik 
kadromuz ile gençlerimize 
en iyi eğitimi sunmak için 

çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. Üniversitemizin insan 
kaynakları planlamasının 
ve yetkin öğretim elema-
nı ihtiyacının giderilmesi, 
öğrenci sayımızın nitelikli 
olarak arttırılması, Üniver-
sitemizin gelişmekte olan 
Üniversiteler seviyesinden 
gelişmiş Üniversiteler sta-

tüsüne geçmesi için çok 
önemli olan bu kadrolar; 
Üniversitemize, Aydınımıza 
ve Ülkemize hayırlı uğurlu 
olsun. Teveccühlerinden do-
layı Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a 
Üniversitem ve şehrim adı-
na şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi. 
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ÖĞRENCİ

Üniversitemiz öğrenci toplulukları baharın coşkusuyla birbirinden değerli çalışmalara imza atmaya devam 
ediyor.  Topluluklarımız; sosyal sorumluluk projeleri, hasta ziyaretleri, farkındalık oluşturma, birlikteliği art-
tırma, doğayı koruma vb. amaçlarla düzenledikleri etkinliklerle 2018 -2019 Eğitim – Öğretim Yılı’nı dolu dolu 
geçirdi.

Topluluklarımız 2018 – 2019 
Eğitim Öğretim Dönemini 
dolu dolu geçirdi

Üniversitemizin gözde top-
luluklarından Maskesiz Gü-
lücükler Topluluğu,  Genç-
lik Merkezinin de desteği ile 
Köşk Başçayır İlkokulunun 
duvarlarına çizgi film karak-
terleri ve eğitici materyaller 
çizdi. Çocuklarla oyunlar 
oynayarak şenlik havasında 
bir etkinlik gerçekleştiren 
Topluluk üyeleri, etkinliğin 
sonunda çocuklarla beraber 
ellerine boya sürüp duvara 
el bastı. Oldukça renkli gö-
rüntülere sahne olan etkin-
liğin sonunda Okul Müdürü, 
Topluluk üyelerine ve Üni-
versitemize teşekkürlerini 
iletti. Daha sonra Okulun 20 
öğrencisiyle beraber Thales 
Matematik Müzesi’ne giden 
Topluluk üyeleri, öğrencile-
re matematikle ilgili bilgiler 
verdi.

Topluluk, bir diğer etkinli-
ğinde ise Üniversitemiz Uy-
gulama ve Araştırma Hasta-
nesi Hematoloji Servisi’nde 
yatmakta olan çocukları zi-
yaret etti. Çocuklarla balon-
la oynama resim yapma gibi 
aktiviteler gerçekleştiren 
Topluluk üyeleri, aileye de 
“Moral en büyük ilaçtır” di-
yerek destek oldu. Toplu-
luk, 2 Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü’nü de boş 
geçmeyerek otistik çocukla-
ra farkındalık kazandırmak 
amacıyla mavi renk giyine-
rek otizm ile ilgili öğrenci-
lerimize bilgiler verdi.

Serüvenlerinin tohumu top-
rak ile buluşturmakla baş-
ladığını ifade eden Genç 
Tema Topluluğu, Merkez 
Kampüsümüz içerisinde yer 
alan palmiye ve kara servi 
ağaçlarımızın bakımını yap-
tı. Topluluk “Okul Çevrelerini 
Ağaçlandırma Projesi” kap-
samında sezonun son fidan 
dikimini İncirliova Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleştirdi.

Sosyolojik Açılımlar Top-
luluğu, ibret-i alem tiyatro 
ekibinin katkılarıyla Üniver-
sitemiz Kongre Merkezi’nde 
performans sergiledi. Deği-
şik fakülte ve topluluklarla 
bir araya gelmeyi amaçla-
yan Topluluğun tiyatro gös-
terisi, katılımcılardan tam 
not aldı. 
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Sağlıklı Yaşam ve Bes-
lenme Topluluğu, Alaçatı 
Ot Festivali’ne katıldı. Tür-
kiye’nin dört bir yanından 
yoğun ilgi gören festivale, 
Üniversitemizin aktif toplu-
luklarından Sağlıklı Yaşam 
ve Beslenme Topluluğu 
46 kişilik bir ekip ile katıl-
dı. Festivalde genelde Ege 
Bölgesi’ne özgü bitkiler in-
celendi, yararları hakkında 
bilgiler edinildi ve bu bit-
kilerden yapılan yemekler 
tadıldı. 

Fransız Kültür ve Sa-
nat Topluluğu, “Nisan Ayı 
Otizm Farkındalık Günü” 
etkinliği düzenledi.  PDR 
Topluğu üyeleri ile birlikte 
gerçekleştirdikleri etkinlik-
le otizme karşı farkındalığı 
arttırmayı amaçlayan Top-
luluk üyeleri, mavi tişörtler 
giyerek öğrencilere bilgiler 
verdi. 

Felsefe Topluluğu ise ül-
kemizin alanında saygın 
akademisyenlerinden  Prof. 
Dr. Kadir Çüçen’i ağırladı.  
“Varoluşunu Gizleyen Varlık” 
adlı konferansta öğrencilere 
gerek görsel sunumuyla ge-
rekse anlatım tarzıyla etkili 
bir konferans veren Prof. Dr. 
Çüçen, varlığın ne olduğu-
nu, varlığın kendini nasıl 
gizlediğini ve nasıl açtığını 
anlatarak felsefenin antik 
dönemden bugüne gelişimi 
konusunda bilgiler verdi.

Üniversitemiz bünyesinde 
aktif olarak çalışmalarını 
sürdüren Uluslararası Ve-
teriner Öğrencileri Birliği 
Aydın (IVSA AYDIN - In-
ternational Veterinary 
Students’ Association) 
Topluluğu’ndan altı üye ta-
rafından Romanya’nın Cluj 
Napoca kentinde bulunan 
University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Me-
dicine ziyaret edildi. Etkinlik 
kapsamında, uzman eğit-
menler tarafından “Yılanla-
rın Muayenesi, Hastalıkları 
ve Sağaltımları”, “Yılanların 
Kalp Muayanesinde Dopp-
ler USG Kullanımı”, “Kirpiler-
de Röntgen ve Enjeksiyon 
Manüplasyonları” dahil çe-
şitli konularda uygulamalı 
eğitimler düzenlendi. Ayrıca 
“Günümüzde ve Gelecekte 
Nanoteknolojinin Veteriner 
Hekimlik Alanında Kullanı-
mı” ile “Afrika Kıtasında Gö-
rülen Paraziter Hastalıklar 
ve Yapılan Araştırmalar” ko-
nularında teorik eğitimlerle 
de temsilci öğrencilerimizin 
mesleki bilgilerine katkılar 
sağlandı.
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SAĞLIK

Doç.Dr. Songül Çildağ “Sağ-
lıklı bireylerde bağışıklık 
sistemi elemanları bir den-
ge içerisinde çalışmakta 
iken, alerjik hastalarda bu 
denge bozulmuştur.  Genel 
olarak alerjik hastalıklar ço-
cukluk çağında daha sık gö-
rülmekle birlikte başlangıç, 
herhangi bir yaşta olabil-
mektedir.  Kronik hastalıklar 
grubunda yer alan alerjik 
hastalıklar, genetik eğilim 
gösterir, yani alerjisi olan 
bireylerin ailesinde alerjik 
hastalıklar daha sık görü-
lür. Ayrıca çevresel faktör-
ler de (sigara, hava kirliliği, 
enfeksiyonlar vb.) hastalığa 
katkıda bulunur. Sık görü-

len hastalıklardandır ve 
dünya nüfusunun yaklaşık 
%20-30’unu etkiler, bu oran 
her geçen gün artmaktadır.” 
dedi.

Alerjik reaksiyonlara neden 
olan ve Alerjen olarak ad-
landırılan maddeler, farklı 
yollarla vücudumuza gire-
bildiğini belirten Doç.Dr. 
Songül Çildağ solunum yolu 
ile alınan alerjenler çoğun-
lukla ev tozu akarları, polen-
ler, hayvan tüy ve epitelleri, 
küf mantarları, hamam bö-
ceği gibi alerjenlerdir ve en 
sık görülen alerjik hastalık 
olan alerjik rinit, konjuktivit 
ve/veya astıma neden olabi-

lirler. Sindirim sistemi aracı-
lığı ile alınan alerjenler, gıda 
alerjisine yol açabilir ve 
özellikle çocukluk dönemin-
de daha sıktır. Ayrıca ilaçlar 
gerek sindirim sistemi ara-
cılığı ile gerekse enjeksiyon 
şeklinde kullanımla alerjik 
reaksiyona neden olabil-
mektedir. Alerjiye neden 
olan ilaçlar arasında en sık 
penisilin başta olmak üzere 
antibiyotikler ve ağrı kesici-
ler yer alır. Alerjen maddeler 
deri ile temas ile de alerjik 
reaksiyonlara neden olabil-
mektedir. Özellikle mesleki 
alerjenler içerisinde en sık 
görülen latex alerjisi tıbbi 
ürünlerde ( eldiven, katater), 

kıyafetlerde (iç çamaşırları, 
naylon çorap,) lastik oyun-
caklar, şişe kapakları gibi 
bir çok üründe bulunur ve 
sıklıkla kontak dermatite 
neden olur. Ayrıca arı gibi 
böcek sokmaları da alerjik 
reaksiyonlara sebep olarak 
hayati tehdit edici sonuç-
ların ortaya çıkabileceğini 
belirtti. 

Alerjik hastalıklarda tanı

Alerjik hastalıkların tanı-
sında en önemli ve ilk adım 
detaylı bir şekilde öykünün 
alınması olduğunu ifade 
eden Doç.Dr. Songül Çildağ 
reaksiyonun ne zaman ol-

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Songül Çildağ alerjinin,  çevremizde bu-
lunan ve genellikle kişiler için zararsız olan yabancı moleküllere karşı bağışlık sisteminin aşırı tepki vermesi 
olduğunu belirterek konu hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çevresel faktörler 
alerjiyi tetikliyor

Doç.Dr. Songül Çildağ
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı
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duğu, hangi etkene maruzi-
yetle ortaya çıktığı, ne tür 
belirtilerin olduğu, tekrar 
maruziyette benzeri reak-
siyonların olup olmadığı, 
nasıl tedavi edildiği, teda-
viye yanıt durumu detaylı 
bir şekilde sorgulanmalı,  
alerjik reaksiyon sırasında 
mevcut olan fizik muayene 
bulguları değerlendirilme-
sinin önemli olduğuna vur-
gu yaptı.

Alerjik reaksiyonla ilişki 
öykü ve fizik muayene ta-
nısal amaçlı hangi testin 
seçileceğini belirlemektedir. 
Alerjik hastalıkların tanısın-
da en sık kullanılan testler 
deri testleri olup deri prik 
(delme)testi en sık kullanı-
lan, güvenilirliği yüksek, ko-
lay uygulanan ve hızlı sonuç 
veren bir testtir. Hastanın ön 
kol bölgesine alerjen solus-
yonlar damlatılıp, lansetle 
delinerek 15 dakikalık bek-
leme süreci sonrasında de-
ğerlendirme yapılır. Sıklıkla 
solunum yolu alerjenleri ve 
gıda alerjenlerinin tanısın-
da kullanılır, ayrıca latex, arı 
alerjisi ve ilaç alerjisi du-

rumunda da kullanılabilir. 
Alerjik bulguları etkileyen 
Antihistaminik, kortikoste-
roid gibi ilaç kullanan has-
talarda deri prik testinden 
belli süre öncesinde bu 
ilaçları kesmek gerekmek-
tedir. Bu ilaçların kesileme-
diği durumlarda, ya da hasta 
deri testleri için uygun ol-
madığında kan örneğinden 
bakılan alerjene özgü IgE 
düzeyleri ölçülebilir. Ayrıca 
alerjik reaksiyonun tipine 
göre deri yama testleri, cilt 
içi uygulama (intradermal), 
provokasyon şeklinde kont-
rollü bir şekilde alerjene 
tekrar maruziyet gibi testler 
uygulanabilmektedir.  

Alerjik hastalıklarda 
tedavi

Doç.Dr. Songül Çildağ “Aler-
jik hastalıkların tedavisinde 
temel prensip reaksiyona 
neden olan alerjenlerden 
uzak durmaktır. Ancak bu 
her zaman mümkün olma-
yabilir. Solunum yolu ile alı-
nan alerjenler ya da arı sok-
ması gibi kaçınılamayacak 

alerjen maruziyetleri söz 
konusu olabilir. Böyle du-
rumlarda öncelikle hastanın 
bilgilendirilmesi, tedbirler 
açısından eğitilmesi (Örne-
ğin polen, ev tozu gibi so-
lunum yolu alerjenleri için 
hastaların burun iç kısmına 
vaselin sürmesi, rüzgarın 
yoğun olduğu saatlerde dı-
şarı çıkmaması, çim biçme, 
ağaç budama gibi işlem-
lerden uzak durması, araç 
camlarının kapalı tutulması 
, toz tutacak halı, perde, kol-
tuk şalı gibi ürünlerin kul-
lanılmaması,  odaların sık 
havalandırılması, hepafilt-
reli  elektrik süpürgelerinin  
kullanılması, nevresimlerin 
60 derece yıkanması gibi.)” 
gerektiğini belirtti.

Maruziyetin kaçınılmaz ol-
duğu durumlarda medikal 
tedavi uygulandığını belir-
ten Çildağ sıklıkla kullanı-
lan ilaçlar antihistaminik 
ilaçlardır. Antihistaminiklere 
dirençli vakalarda lökotrien 
antagonistleri, mast hücre 
stabilizatörleri, kortikoste-
roidler, ya da alerjik hasta-
lığa bağlı olarak biyolojik 

tedaviler, anaflaksi gibi acil 
durumlarda adrenalin kul-
lanılabilmektedir. Alerjik 
hastalıkların tedavisinde 
bilinen tek küratif teda-
vi seçeneği alerjen spesi-
fik immünoterapi tedavisi 
( aşı tedavisi) olup, alerjik 
rinit, konjuktivit, astım ve 
arı alerjisinde uygulanmak-
tadır. Aşı tedavisi; alerjik 
reaksiyona neden olduğu 
tespit edilen alerjenin çok 
küçük miktarlarla başlanıp, 
yavaş yavaş doz arttırılarak 
hastaya uygulanması yani 
duyarsızlaştırma prensibine 
dayandığını ifade etti.

Doç.Dr. Songül Çildağ her 
geçen gün görülme sıklığı 
daha da artan, yaşam ka-
litesini olumsuz etkileyen, 
sosyoekonomik kayıplara 
neden olabilen alerjik has-
talıkların tanı ve tedavisinin 
düzenlenmesi için hasta-
ların İmmünoloji ve Alerji 
uzmanları tarafından değer-
lendirilmesi gerektiğini be-
lirterek açıklamalarına son 
verdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemizin proje or-
tağı olduğu ve Aydın İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tara-
fından yürütülmekte olan, 
ERASMUS+ Programı 2018 
Yılı Ana Eylem 2 Stratejik 
Ortaklıklar- Yetişkin Eğitimi 
programı kapsamında “Çift-
çilerin Dijital Becerilerinin 
Geliştirilmesi” (Developing 
Farmers’ Digital Skills-Digi-
Farmer) adlı projenin faali-
yetleri devam ediyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tara-
fından desteklenen, kırsalda 
yaşayan çiftçilerin dijital be-
cerilerini geliştirerek daha 
aktif olmalarını ve böylece 
sosyal ve iş yaşamlarında 
verimlilik ve üretkenlikle-
rini arttırmayı amaçlayan 
projenin ortaklarını Aydın 
Valiliği (AB ve Dış İlişkiler 
Bürosu), Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Söke Zirai Üretim 
İşletmesi Tarımsal Yayım ve 
Hizmetiçi Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat 
Odası, Anaptixiako Kent-
ro Thessalias (Yunanistan), 
Institut Pro Trénink Pohos-
tinnosti (Çek Cumhuriyeti), 
INERCIA Dijital (İspanya) 
ve Euroform (İtalya) oluş-
turuyor. Başlangıç toplantısı 
proje ortaklarıyla birlikte 

ilimizde gerçekleşen proje-
nin; Üniversitemizi temsi-
len, eğitim faaliyetlerini Dr. 
Öğretim Üyesi Taner Araba-
cıoğlu, bilgi işlem çalışma-
larını Çağrı Kesen yürütüyor. 
İki yıl süre ile uluslararası 
boyutta uygulanacak olan 
projenin sonunda çiftçiler 

için dijital beceri ve yetkin-
liklerin tanımlanması, dijital 
beceriler eğitim modülü, 
eğitim materyalleri (basılı), 
açık öğrenme materyalleri, 
Digifarmer Web Sitesi, Çiftçi 
E-Platformu gibi somut çık-
tılara ulaşılması planlanıyor.

Üniversitemiz ortaklığında yürütülen proje devam ediyor

 Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı Dijital Dö-
nüşüm Ofisi himayelerinde, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Engelli ve 

Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü koordinasyonunda, 
19 Haziran 2019 tarihinde 
düzenlenen Engellilerde 
ve Yaşlılarda Dijital Dönü-

şüm Sempozyumu’nda ADÜ 
Teknokent AŞ Genel Müdü-
rü Doç. Dr. Cemal İyem’in 
üstlendiği “EN-KOLAY (En-
gelleme – Kolaylaştır) Uy-

gulaması” üçüncülükle 
ödüllendirildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk’un katılımlarıyla 
düzenlenen ödül töreninde 
“Engelsiz Dünya İnovasyon 
Ödülü”nün 4 kategorisinden 
biri olan Gönüllülük ve Öncü 
Hizmet Ödülü kategorisinde 
ADÜ Teknokent adına proje 
koordinatörlüğünü üstlenen 
Doç. Dr. Cemal İyem üçün-
cülük ödülüne layık görül-
dü. Doç. Dr. İyem ödülünü, 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürü Op. Dr. Orhan 
Koç’tan alırken,  Koç engelli-
lerin el emekleri ile yaptığı 
tabloyu İyem’e takdim etti.

ADÜ Teknokent üçüncülük ödülüne layık görüldü
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Akademik Genel Ku-
rul Toplantısı, 19 Haziran 
2019 tarihinde Ömer Faruk 
Durdu Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti.

Toplantıya, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın ve öğretim 
üyeleri katıldı.

Sunumunda Fakülte hak-
kında bilgiler veren Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, plan ve 
projelerini aktardı. 

Ziraat Fakültesinin Üniversi-
temiz ve bölgemiz açısından 
önemini vurgulayan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, bölgemizin verimli 
topraklara sahip olduğunu 
bu sayede öğrencilerin kendi 
üretimi ürünlerle, yaptıkları 
projelerle akademik anlam-
da güçlü bir donanımla ye-
tiştiklerini ifade etti.

Akademisyenlerin fikir alış-
verişiyle devam eden top-
lantı, geçtiğimiz dönem 
değerlendirmesi ve gelecek 
dönem planlaması ile sona 
erdi.

Ziraat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. 
Üyesi Emrah Köksal Sezgin, 
mutfak kültürü adına yap-

mış olduğu yurt içi ve yurt 
dışı çalışmalar ile önemli 
başarılara imza atmaya de-
vam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Kök-
sal Sezgin, dünyanın seçkin 
gastronomi örgütlerinden 
Dünya Gastronomi Enstitü-
sü yönetim ve icra kurulları 
kararları ile “The Medal of 
Merit” madalya ödülüne la-
yık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal 
Sezgin, 2-6 Haziran 2019 
tarihleri arasında Viet-
nam’ın Danang şehrinde bu 
yıl ilki düzenlenen Danang 
Uluslararası Yiyecek Festi-
vali’nde bulunarak ülkemizi 
ve Üniversitemizi başarı ile 
temsil etti.

Dünya Şefler Birliği (WACS) 
tarafından organze edilen 
festivalde, ABD, Hindistan, 
Singapur, İsveç, Almanya, 
Avustralya, Meksika, Malez-
ya, Yunanistan, Lübnan, Çin 
ve Sri Lanka ile beraber 13 
farklı ülke mutfağının seç-
kin yemekleri sunuldu. 

Sezgin’in Türk mutfağının 
ve bölgemizin eşsiz lez-
zetlerini sunduğu ve pratik 
bilgiler aktardığı festivalde 
kendisine Davutlar Meslek 
Yüksekokulu Aşçılık Prog-
ram Koordinatörü Öğr. Gör. 
Ahu Sezgin eşlik etti.

Öğretim Üyemiz "The Medal of Merit" madalya ödülüne 
layık görüldü 

Öğretim Üyemiz Amerika’da kanser üzerine 
çalışacak

 Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Bi-
yoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Ülger,  
Amerika Birleşik Devletleri Rutgers Üni-
versitesi New Jersey Tıp Fakültesi Genomik 

Merkezi, Klinik Genomik Laboratuvarı’nda 
24 Haziran-20 Eylül 2019 tarihleri arasında 
“Kanser Etiyolojisinde eIf5A’nın Rolü” baş-
lıklı bir çalışma yürütecek. 
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi 2018-2019 Eğitim Öğ-
retim Yılı Mezuniyet Töreni,  
11 Haziran 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
büyük bir coşkuyla kutlandı.
Törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, İl 
Jandarma Komutanı Kıdem-
li Albay Mesut İnan, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Ak-
yol, Tıp Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, 
Aydın Tabip Odası Başkanı 
Dr. Hakan Karagözlü, akade-
mik ve idari personelin yanı 
sıra öğrenciler ve yakınları 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan etkinlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, hüznü ve mutluluğu 
bir arada yaşadıklarını ifade 
edip “Bir yandan öğrencile-
rimizden ayrılmanın hüznü-
nü yaşarken diğer yandan 
genç, dinamik ve nitelikli 

beyin gücünü ülkemizin ve 
milletimizin hizmetine ka-
zandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Erdem Ali Özkısacık, öğ-
rencileri tebrik ederek tüm 
çalışma arkadaşlarına te-
şekkür ettiği konuşmasında 
“Genç meslektaşlarım sizler 
zaten bu altı yıllık yolu ta-
mamlayıp neler yapabilece-
ğinizi gösterdiniz.” dedi.
Dönem birincisi Dr. Volkan 
Genç, yaptığı konuşmada 
onurlu ve gururlu bir mesle-
ğin ferdi olmaktan duyduğu 
mutluluğu ifade etti.

Konuşmaların ardından Tıp 
Fakültesi öğrencilerine He-
kimlik Andı’nı Tıp Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Erdem Ali 
Özkısacık okuttu. Mezuniyet, 
dereceye giren öğrencilere 
başarı belgelerinin verilme-
sinin ardından kep atma tö-
reni ile sona erdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri keplerini attı
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 Üniversitemiz Diş Hekim-
liği Fakültesi Mezuniyet 
Töreni,  11 Haziran 2019 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

Törene, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Ali 
Akyol,  Aydın Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Diş Hekimi 
Günhan Eskicioğlu, öğretim 
üyeleri,  öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan tören-
de, Diş Hekimliği Fakültesi  
birincisi Ayça Mergen, “Biz-
ler Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinin ilk öğrenci-
leri olarak Fakültemizin 
adeta bizimle şekillendi-
ğine ve geliştiğine tanık 
olduk.  Şimdi dönüp bak-
tığımızda nereden nereye 
gelmiş olduğunu görmek, 
fakültemizin ne kadar ge-

liştiğinin kanıtıdır.” dedi.

Aydın Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Günhan Eskicioğ-
lu,  “Sevgili mezunlar çok 
kıymetli bir mesleğiniz var.  
Bu mesleği severek, hakkını 
vererek yapın. Öğretim üye-
lerinizin emekleriyle çok 
ciddi bir eğitim aldınız bunu 
kullanmasını mutlaka bilin.” 
sözleriyle genç mezunlara 
işlerini severek yapmaları 
tavsiyesinde bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Musa Şamil 
Akyıl, “Mesleğinizi dürüstçe 
icra edin gerçek manada 
başarı; hayatı bir bütünlük 
içerisinde dürüstçe yaşa-
mak, mesleğinizde dürüst 
olmaktır. Sorunun parçası 
değil; değişimin lideri, çö-
zümün parçası olmak için 
çabalayın.” sözleriyle genç-
lere,  hayata dair öğütlerde 
bulunarak konuşmasına son 
verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, genç me-
zunlarla,  kendi hayatından 
anılar paylaşarak önemli 
kişileri rol model olarak ka-
bul edip bu doğrultuda ça-
lışmanın başarılı bir hayatın 
püf noktalarından biri oldu-
ğunu belirtti.  Konuşmaların 
ardından öğrencilerin hazır-
lanmış olduğu video izlendi 

ve Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl 
eşliğinde mezun öğrenciler 
Hipokrat Andı’nı okudu.

Dereceye giren Diş Hekim-
liği Fakültesi öğrencilerine 
ödüllerinin ve mezun öğ-
rencilere, mezuniyet bel-
gelerinin verilmesinin ar-
dından öğrenciler keplerini 
attı.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını 
coşkuyla uğurladı
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Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti
 Üniversitemiz Eğitim Fa-

kültesi Mezuniyet Töreni, 
10 Haziran 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Eği-
tim Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve ailele-
ri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı ile başlayan törende Eği-
tim Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, 26 milyon 
öğrenci ve 1 milyon civarın-
da öğretmen kitlesi ile eği-
timin, toplumun tamamını 
ilgilendiren bir boyut arz 
ettiğini; Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi olarak 2001 yılın-
dan bu yana 8819 Lisans ve 
8400 Pedagojik Formasyon 
Programı mezunu vererek 
toplamda 17 bini aşkın bir 
mezun kitlesiyle memleke-
tin her yerinde varlığa ve 

yokluğa bakmadan var güç-
leriyle çalışan öğretmen ve 
eğitimciler 

yetiştirdiklerini ifade etti. 
Üniversiteden mezun olma 
dönemini insan hayatının 
önemli aşamalarından biri 
olarak tanımlayan Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 25 yıl önce üni-
versiteden mezun olurken 
yaşadığı heyecanı unuta-
madığını ifade etti. Kariyer 
planlamaları noktasında 
öğrencilere yol gösterecek 
nitelikli bilgiyle donatıl-
mış akademisyenlerimizin 

varlığına dikkat çeken Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
olarak Türkiye’nin en iddialı 
üniversitelerinden birisiyiz. 
Size önderlik edecek kaliteli 
hocalarınız var. Sizlere tav-
siyem, yapacağınız işlerde 
cesaretli davranın, annele-
rinizin babalarınızın duasını 
almadan hiçbir işe başla-
mayın. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin gelecek hedeflerine 
yürüyebilmek için siz genç-
lere ihtiyacımız var. Hepini-
zin yolu açık olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve Eğitim 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, Fakültelerin-
de dereceye giren öğrenci-
lere mezuniyet belgelerini 
verdi.

Coşku ile gerçekleşen tö-
rende öğrenciler, Eğitim Fa-
kültesi öğretim üyeleri Dr. 
Öğretim Üyesi Vasfi Çilin-
gir’in eşliğinde Öğretmen 
Marşı’nı, Öğr. Gör. Olcay Şa-
hin eşliğinde ise Öğretmen 
Yeminini  okuyarak kepleri-
ni attı.
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Söke Sağlık Yüksekokulu mezunlarını uğurladı

Buharkent MYO mezunlarını törenle uğurladı

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Yüksekokulu, 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılı Yemin 
Töreni, 11 Haziran 2019 ta-
rihinde Söke’de büyük bir 
coşkuyla kutlandı.

Törene, Söke Belediye Baş-
kanı Levent Tuncel, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Ak-
yol, Aydın Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdü-
rü Seyfi Bozçelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Şerafettin 
Yapıcı’nın yanı sıra dekan-
larımız, öğretim üyelerimiz, 
öğrenciler ve aileleri katıl-
dı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan etkinlikte okul birin-
cisi Çocuk Gelişimi Bölümü 
öğrencisi Merve Başak Çan-
kaya, yaptığı konuşmada 
onurlu ve gururlu bir mes-
leğin ferdi olmaktan duy-
duğu mutluluğu ifade etti.

Söke Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Rahşan 
Çevik Akyıl, öğrencileri 
tebrik ederek tüm çalış-
ma arkadaşlarına teşekkür 
etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Akyol ise yaptığı ko-
nuşmada “Bir Tıp Fakültesi 
hocası olarak,  öğrencileri 
mutlu ve heyecanlı, hoca-

ları da hüzünlü gördüm. 
Bu bizim için ayrı bir gurur 
verici durumdur.” dedi.

Konuşmaların ardından 
Hemşirelik ve Çocuk Gelişi-
mi Bölümü öğrencilerinin 
meslek antları okutuldu. 
Dereceye giren öğrencilere 
plaket ve başarı belgeleri-
nin verilmesinin ardından 
bu sene son mezuniyetini 

gerçekleştiren Söke Sağlık 
Yüksekokulunun “Güzel Bir 
Hikaye” adlı veda sunumu 
tüm davetlilere duygusal 
anlar yaşattı.  

Tören, mezun öğrenciler 
ile birlikte Söke Sağlık 
Yüksekokulu akademik ve 
idari personelinin sahneye 
davet edilmesi sonrası kep 
atma töreni ile sona erdi.

 Buharkent Meslek Yük-
sekokulu Mezuniyet Töreni, 
11 Haziran 2019 tarihinde 
gerçekleşti.

Törene, Buharkent Kayma-
kamı Tayyar Emre Mahmu-
toğlu, Buharkent Belediye 
Başkan V. Sayın Halil Esin, 

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve yakın-
ları katıldı.

Buharkent Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Mesut 
Kırmacı’nın açılış konuşma-
sının ardından protokol ko-

nuşmaları ile devam eden 
törende,  dereceye giren 
öğrencilere plaketlerinin 
verilmesinin ardından, tüm 
öğrencilere başarı belgeleri 
dağıtıldı.

Toplu fotoğraf çekimini ta-
kiben öğrencilerimiz tara-

fından heyecanla beklenen 
kep atma töreni gerçekleşti.
Büyük bir coşku ile gerçek-
leşen kutlama, Buharkent 
Belediyesi tarafından öğ-
renci ailelerine ve kutlama-
ya katılan diğer misafirlere 
ikram edilen akşam yemeği 
ile sona erdi.
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 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Klinik Bilimler 
Bölümü Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuh Kılıç, TÜBİTAK Bilim ve 
Toplum Daire Başkanı V. Be-
kir Çengelci tarafından, Türk 

Veterinerlik Dergisi’nin yar-
dımcı editörlüğüne bir yıl 
süre ile seçildi.

Türk Veterinerlik Dergi-
si, Türkiye’nin veteriner ve 
hayvancılık alanında yayın 

yapan,  SCI- expanded ta-
rafından taranan ve impakt 
faktörü her yıl düzenli ola-
rak artan TÜBİTAK tarafın-
dan yayınlanmakta olan bir 
dergidir. 

Öğretim Üyemiz Türk Veterinerlik Dergisi 
yardımcı editörlüğüne seçildi

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür 
Seçim İletişim Araştırmaları 
Derneği (İLAD) üyeliğine ka-
bul edildi.

Dernek, 21 Temmuz 1989’da 
Bakanlar Kurulu’nca kurul-

ması onaylanan ve 6 Eylül 
1989’da Resmi Gazete’de 
yayınlanarak resmen ku-
rulan Türkiye’nin ilk ve en 
yetkili sivil toplum kuruluşu 
olması nedeniyle önem ta-
şıyor.

Doç. Dr. M. Özgür Seçim, 
bünyesinde Hıfzı Topuz, 

Korkmaz Alemdar, Aysel Aziz, 
Oya Tokgöz, Konya Yumlu, 
Filiz Balta Peltekoğlu, Sevda 
Alankuş, Ümit Atabek, Sü-
leyman İrvan, Fatoş Adiloğlu 
gibi iletişim alanının önemli 
profesörlerinin bulunduğu 
İLAD ile ilerleyen dönemler-
de çeşitli etkinlikler içinde 
yer alacaklarını belirtti.

Öğretim Üyemiz İletişim Araştırmaları 
Derneği üyeliğine kabul edildi

Aydın Sağlık Yüksekokulu mezunlarını uğurladı
 Üniversitemiz Aydın Sağlık 

Yüksekokulu Yemin Töreni 
12 Haziran 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Törene; Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Ali Akyol, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
öğrenciler ve yakınları katıl-
dı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunmasıyla başlayan 
etkinlikte, Aydın Sağlık Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Hilmiye Aksu, Yüksekokulun 
tarihçesini misafirlerle pay-
laştığı konuşmasında öğ-
rencileri yüksek lisans yap-
maya davet etti. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ali Akyol, insan yaşamında 
unutulmayacak özel anlar 
olduğundan bahsettiği ko-

nuşmasında, “Okulu bitirdi-
ğiniz bu gün de unutulmaz 
günlerinizden biri olacak. 
Bugünü en güzel şekilde 
hatırlamanız dileğiyle size 
bundan sonraki yaşamınız-
da başarılı, sağlıklı, mutluluk 
dolu günler diliyorum.” şek-
linde konuştu.

Beslenme ve Diyetetik Bö-
lümü öğrencilerinin Öğre-
tim Görevlisi Mahmut Çeri, 

Ebelik Bölümü öğrencileri-
nin Prof. Dr. Zekiye Karaçam, 
Hemşirelik Bölümü öğrenci-
lerinin Aydın Sağlık Yükse-
kokul Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Safiye Özvurmaz eşliğin-
de yemin andlarını okuduk-
ları törende, bölüm birinci-
lerine plaketleri verildi.

Tören öğrencilerin, mezuni-
yet coşkusuyla keplerini at-
ması ile sona erdi.
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 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu öğren-
cileri ihtiyaç sahibi ilk ve or-
taokul öğrencilerine yardım 
kampanyası düzenledi.

Topluma Hizmet Uygulama-
ları dersi kapsamında Van’ın 
Tuşba ilçesindeki Şehit Polis 

Soner İdil İmam Hatip Orta-
okuluna kıyafet ve Muradiye 
ilçesindeki Balaklı İlkoku-
luna oyuncak ve kırtasiye 
malzemelerini ulaştıran öğ-
renciler, miniklerin sevinci-
ne ortak oldu. Projenin Da-
nışmanlığını Öğr. Gör. Ayfer 
Ergezen üstlendi.

Koçarlı MYO öğrencileri yardım kampanyası düzenledi

Üniversitemiz Nanotekno-
loji Uygulama ve Araştırma 
Merkez Müdürü, Fizik Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr.  Ethem Aktürk  Elsevier 
Dergilerine yapmış olduğu 
katkılardan dolayı seçkin 
hakem belgesi ile ödüllen-
dirildi. 

‘Journal of Physics and Che-
mistry of Solids’, ‘Applied 
Surface Science’ ve ‘Com-

putational Material Science’ 
dergilerine yapmış olduğu 
önemli katkılarından dola-
yı “Outstanding Reviewers” 
olarak seçilen Prof. Dr. Ak-
türk yaptığı açıklamada; 
Elsevier’ın, dergilerine ha-
kemlik yapan bilim insan-
larından %10’luk üst dilime 
girenler arasından bu seçi-
mi yaptığını ve hakemlere 
bir sonraki yıl belgelerini 
gönderdiğini belirtti.

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Biyoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Oğuz Türkozan, TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal tarafından, TÜBİ-

TAK Araştırma Destek Prog-
ramları Başkanlığına bağlı 
Kimya, Biyoloji Araştırma 
Destek Grubu Danışma Ku-
ruluna Üye olarak bir yıl 
süre ile seçildi.

Öğretim Üyemiz Seçkin Hakem Ödülüne layık görüldü

TÜBİTAK Öğretim Üyemizi 
seçti

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yılmaz ve yüksek lisans öğ-
rencileri Bulgaristan Trakia 

Üniversitesi tarafından, 30-
31 Mayıs 2019 tarihlerinde 
düzenlenen “International 
Conference on Agricultural 
Science and Business (ICA-

SAB 2019)” adlı uluslarara-
sı kongrede, Üniversitemizi 
başarı ile temsil etti.

Danışmanlığını Prof. Dr. Mu-

rat Yılmaz’ın yaptığı,  yüksek 
lisans öğrencileri; Alkan 
Çağlı ve Selda Manav, “Di-
yabet Tedavisinde Alternatif 
Bir Besin Olarak Deve Sütü-
nün Kullanımı” adlı poster 
sunumları ile poster dalında 
En İyi Poster ödülünü alma-
ya hak kazandılar.

Kongrede Üniversitemizi 
temsil eden öğrencilerimiz, 
dört sözlü sunum ve bir 
poster olmak üzere toplam 
beş bildiri gerçekleştirdi.

Yüksek lisans öğrencilerimiz Üniversitemizi başarıyla temsil etti
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Eğitim Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Diyabetli çocuklar yaz kampında buluştu

Probiyotik Tofu Projesine Gıda 
ve Tarım Dalında Üçüncülük 
Ödülü

 Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi Akademik Genel 
Kurul Toplantısı, 26 Hazi-
ran 2019 tarihinde Fakülte 
Konferans Salonu’nda ya-
pıldı.

Toplantıya, Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Mehmet Ay-
dın, Fakülte yöneticileri ve 
akademisyenleri katıldı. 
Toplantının açılış konuş-
masını Eğitim Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Cumali 
Öksüz gerçekleştirirken, 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi İbrahim Gökdaş da 
2018-2019 Akademik Yı-

lı’nın genel değerlendir-
mesini sunum eşliğinde 
aktardı. Sunumun ardından 
konuşmasını yapan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Meh-

met Aydın, Eğitim Fakülte-
sinin nitelikli öğretmenler 
yetiştirme misyonuyla ha-
reket ettiğini söyleyerek, 
yeni akademik yılda akade-

misyenlere başarılar diledi. 

Toplantı, akademisyenler-
den gelen soruların cevap-
lanmasıyla son buldu.

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Endok-
rinolojisi Bilim Dallarının 
düzenlediği “Geleneksel Di-
yabetli Çocuklar Yaz Kampı”, 
20-23 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Kuşadası’nda ger-
çekleşti. 

Dört gün süren kampta 31 di-
yabetli çocuk, Doç. Dr Ahmet 
Anık, Doç. Dr Korcan Demir, 
Diyabet Eğitim Hemşiresi 
Emel Sarali, Diyetisyen Didem 

Güneş, Serap Dağ ve Gökhan 
Çelik ile eğitim ve eğlence 
saatlerinde birlikte zaman 
geçirdi.

Diyabet eğitimi ve beslenme 
eğitiminin yanı sıra yüzme, 
havuz oyunları, yoga, aerobik, 
voleybol, futbol, kart oyunları, 
çeşitli yarışmalar ve karaoke 
gibi etkinliklerle kampta hem 
eğlenen hem de öğrenen ço-
cuklar; birliktelik, dayanışma, 
yardımlaşma ve ekip olabil-
menin önemini kavradı.

 Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Olcay Boyacıoğlu’nun 
danışmanlığını yaptığı  
“Probiyotik Tofu” projesi, 
TÜBİTAK 2242 Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Pro-
je Yarışmaları kapsamında, 
24-27 Haziran 2019 tarih-
leri arasında İzmir’de dü-
zenlenen Birleştirilmiş Ege 

ve Güney Marmara Bölge 
Finalleri’nde “Gıda ve Tarım” 
dalında üçüncülük kazandı.
Dr. Öğretim Üyesi Olcay 
Boyacıoğlu, vegan gastroin-
testinal mékroflorasını des-
teklemek için geliştirdikleri 
“Probiyotik Tofu” projesinin 
TÜBİTAK 2209-A progra-
mından desteklendiğini be-
lirtti. Boyacıoğlu, “Projemizi 
sahiplenerek, özveriyle ça-

lışan ve bu başarıyı yakala-
mamızda büyük pay sahibi 
olan yeni mezun öğrencile-
rimiz Gıda Mühendisi Nur-
sena Zeybekoğlu ve Gıda 

Mühendisi Hatice Özhan’a 
bundan sonraki yaşamla-
rında başarılar dilerim.” söz-
leriyle ekibine teşekkür etti.
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
ŞÜKRÜ GÜNGÖR TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ

MÜJDAT AĞCAYAZI EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ

ARZU ATEŞ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ARŞ.GÖR.

AYSUN ÖZDOĞAN DAMAT TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.

AYSUN KOÇ VETERİNER FAKÜLTESİ VET.HEK.TARİHİ VE DEONT. DR.ÖĞR.ÜYESİ

EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT TARİHİ DOÇENT
BİLGE AYRANCI EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENT
HATİCE ÖZENOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR
NURİ KARASAKALOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ PROFESÖR
GÖKSEL ERBAŞ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ DOÇENT
GÖKHAN CESUR TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ PROFESÖR
FUNDA ÇONDUR NAZİLLİ İKT.VE İDR.BİLM.FAK. İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT
SÜLEYMAN AYPAK VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ PROFESÖR
SERAP ÜNÜBOL AYPAK VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK BİYOKİMYASI DOÇENT
UĞUR PARIN VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ DOÇENT
AHMET TOKSOY FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL TÜRK TARİHİ DOÇENT
HATİCE EROL NAZİLLİ İKT.VE İDR.BİLM.FAK. İŞ HUKUKU VE SOYAL GÜVENLİK HUKUKU PROFESÖR
DİLEK KARIŞAN KORUCU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT
FARUK KALAY EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOÇENT
YALÇIN ÖZDEMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT
ONUR YILMAZ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOMETRİ VE GENETİK DOÇENT
EYÜP MURAT YILMAZ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ DOÇENT
KAMİL VARLIK EREL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REAN. DOÇENT
SONER ALADAĞ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF EĞİTİMİ DOÇENT
DİLŞEN İNCE ERDOĞAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROFESÖR
ERKAN SALAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİ TÜRK DİLİ DOÇENT
TANJU DEMİR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ OSMANLI MÜES. VE MEDENİYETİ TARİHİ PROFESÖR
İBRAHİM AKIN VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK CERRAHİSİ DOÇENT
BERHAN ÖZDEMİR PERSONEL D. BAŞK. MEMUR
ERDAL MEŞE GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI
HİLAL KIZILAY ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BAŞK. TEKNİSYEN (Ş)
GÜLSÜN GENÇ PERSONEL D. BAŞK. MEMUR (Ş)

Atananlar2019
Mayıs

Akademik Personel Şube Müdürlüğü ve İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.


